
Jämtland-Härjedalens Bridgeförbund 
 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 190819 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Bo Jonsson 

Göran Kullberg 

Ingrid Roth 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

Mona Nyberg 

Olle Axne 

Thomas Hörnfeldt 

 

 

 

§ 102 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade dagens möte öppnat. 

 

§ 103 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände föredragningslistan.  

 

§ 104 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 190523 godkändes och lades till handlingarna 

 

§ 105 Priser sommarrally 

Bo Jonsson presenterade en ekonomisk sammanställning över distriktets sommarbridge. Beslöts 

att minska något på andelen som betalas ut i priser eftersom den ekonomiska situationen är något 

ansträngd för förbundet. Beslöts att utdela 3 000 kr i vinstpengar vilket är ca 1 000 kr mindre än 

föregående år. 

 

§ 106 Datum för DM-tävlingar 2019/2020    

Fastställdes speldatum för DM-tävlingar enligt följande 

2019-12-07 DM-Mixed par 

2020-02-08 DM-Damer 

2020-02-15 DM-Par 

2020-03-07 DM-Lag final 

2020-03-21 DM-Mixed Lag 

2020-04-04 DM-Individuellt, finns flera klubbar intresserade att arrangera ? 

Speldatum och upplägg av DM-Veteraner fastställs senare. Pga det dåliga intresset senast finns 

förslag om att arrangera tävlingen på en eller två spelkvällar. Bo Jonsson fick i uppdrag att 

undersöka vilka regler som gäller för att arrangera tävlingen samt vilket upplägg Sundsvall hade 

för sin tävling i våras.  

 

 



 

Övriga tävlingar med silverstatus som är preliminära, förhoppningsvis kan ytterligare 

silvertävlingar komma i fråga 

Trettondagsträffen 2020-01-06 

Bydalens Huvudtävling 2020-01-18 

Sydjämtens silvertävling 2020-04-25 eller 2020-05-02 ? 

Ingrid Roths vandringspris 2020-05-16 

 

§ 107 Riksstämman 12-13 oktober 

Beslöts att utse Mia Breding och Bo Jonsson till att representera distriktets riksstämma i oktober. 

 

§ 108 Skrivelser beträffande ordförandeposten i Svenska Bridgeförbundet 

Vid Riksstämman 12-13 oktober kommer styrelsen för Svenska Bridgeförbundet att utses för 

kommande mandatperiod. Skrivelser har skickats till distriktsförbunden från nuvarande styrelse, 

ordförande Pontus Silow samt Martin Löfgren som kandiderar till ordförandeposten,  

 

Martin Löfgren kommer upp för att träffa vår distriktsstyrelse 21 augusti. Han kommer då att 

informera om varför han kandiderar till ordförandeposten samt vad han vill göra för Bridgens 

framtid.  

 

§ 109 Förslag till logga  

Kenneth presenterade ett förslag till logga för J-H bridgeförbund. Ingrid Roth hade ett förslag på 

förändring av färgsättning på kartan vilket skulle ge bättre kontraster. Beslöts att Ingrid gör ett 

försök med detta.  

 

§ 110 Övriga punkter på dagordningen 

På grund av tidsbrist beslöts att avsluta dagens möte, resterande punkter på dagordningen tas upp 

på onsdag 21 augusti efter Martin Löfgrens presentation. Mötet avslutades.  

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


